
Miesto práce: Územie SR

Náplň práce:
• Vypracováva cenové kalkulácie a cenové ponuky na základe do-

pytu zákazníka v spolupráci s ostatnými útvarmi.
• Vypracováva odbytové rozpočty na základe projektovej doku-

mentácie.
• Optimalizuje cenové ponuky na základe požiadaviek zákazníka 

a obchodného úseku so zohľadnením technických a obchodných 
aspektov.

• Zodpovedá za vypracovanie technického postupu pre montážne 
činnosti.

• Posudzuje subdodávateľské ponuky z pohľadu technického rie-
šenia a obchodných podmienok, komunikuje so zodpovedným 
projektovým manažérom, nákupcom a obchodníkom.

• Spolupracuje s projektovým manžérom pri odsúhlasení cenových 
kalkulácií a odbytových rozpočtov.

Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok

Vzdelanie:
•	 Stredoškolské s maturitou, nadstavbové odborné, 
 vysokoškolské
Zameranie, odbor: elektrotechnika alebo energetika

Požadovaná prax: Minimálne 2 roky

Vodičský preukaz: B - aktívny vodič

Počítačové a jazykové znalosti:
•	 MS Office
•	 MS Outlook 
•	 MS Excel- pokročilý
•	 MS Word - pokročilý
•	 Anglický jazyk – A2

Termín nástupu: dohodou
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Ostatné požiadavky:
•	 Analytické, logické a technické myslenie
•	 Spoľahlivý, precízny a tímový prístup k práci
•	 Orientovaný na detail
•	 Prax v oblasti elektrotechniky - výhodou
•	 Zodpovedný prístup k práci

Platové podmienky:
Nástupný plat od 1.100,- € brutto + mesačné prémie (finálna úroveň základnej mzdy závisí od individuálnych schopností 
a skúseností vybraného kandidáta). 

Benefity:
Svojim zamestnancom ponúkame možnosť spolupracovať na mnohých, často jedinečných projektoch. Staráme sa o 
odborný rast a osobnostný rozvoj našich zamestnancov. Systémom benefitov podporujeme rovnováhu medzi prácou 
a súkromím. Viac info na https://www.ppa.sk/benefity/

Charakteristika spoločnosti:
Pracovná pozícia je pre dcérsku spoločnosť PPA 
Energo s.r.o. patriacej do skupiny spoločností 
PPA CONTROLL a.s., ktorá je líder v SR v oblasti 
elektrosystémov a automatizovaných systémov 
kontroly a riadenia. Partner v poskytovaní 
komplexných služieb pre zákazníka v oblasti 
predaja energetických komodít a outsour-
cingových služieb.

Profil dcérskej spoločnosti:
https://www.ppa.sk/ppa-energo/

V prípade záujmu o uvedenú pozíciu 
vyplňte náš online formulár a prilož-
te požadované dokumenty
https://www.ppa.sk/formular-kariera/

https://www.ppa.sk/benefity/
https://www.ppa.sk/ppa-energo/
https://www.ppa.sk/formular-kariera/

